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Moderen način življenja nam postavlja 
vse večje potrebe po kvalitetni ter zanesljivi 
infrastrukturi. V tem smislu govorimo o novo-
gradnji ali pa obnovi obstoječe infrastruktu-
re, ki je dotrajana ali pa poddimenzionirana. 

V glavnem potekajo komunalni ter energet-
ski vodi po poteh, cestah, prečkajo železnice, 
avtoceste, vodotoke, reke, itd. Sama struktu-
ra gradnje lahko zajema obsežne ter globoke 
izkope, s čimer se močno posega v obstoje-
če stanje. Seveda pri takšnih posegih vedno 
ostanejo posledice, ki se lahko odražajo kot 
negativni vplivi na urbano okolje, kot so:
• zapore cestišč, s čimer se poveča nepre-

točnost prometa in pri tem nastajajo ko-
lone vozil ter prekomerno onesnaževanje 
okolja,

• ogromni transporti izkopnih in vgradnih 
materialov,

• zaradi gradnje povečana vsebnost PM (tr-
dih) delcev v ozračje,

• povečanje hrupa v okolici,
• nepotrebno obremenjevanje cest,
• trajne deformacije okolja, s čimer so ogro-

ženi objekti ter premoženje ljudi.

Zakonodaja in skrb za okolje
Seveda je potrebno pri gradnji upoštevati 

zakon o graditvi objektov ter veljavne ured-
be. Pri sami gradnji sta zelo pomembni dve 
uredbi, ki nam nalagata skrb za okolje. 

1. Uredba o gradbenih odpadkih (Ured-
ba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), 

veljavna od 22. 4. 2008), nalaga investitorju 
in izvajalcu konkretne naloge, kako ravnati 
z gradbenimi odpadki. Pomeni načrt gospo-
darjenja z odpadki, oddajo gradbenih odpad-
kov, pripravo za ponovno uporabo, obdelavo 
gradbenih odpadkov, poročila o nastalih 
gradbenih odpadkov, pogoje za prevzem, 
skladiščenje, prevoz in načrt zbiranja ter rav-
nanja z odpadki.

V praksi se je pokazalo, da je ta uredba 
prinesla veliko reda v samo gradnjo ter zbi-
ranje odpadkov, predvsem glede odpadkov, 
katere je možno predelati oz. reciklirati. 
Uredba navaja tudi, da izkopni material, ki 
je pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču 
in ni onesnažen z nevarnimi snovmi, lahko 
investitor ponovno uporabi na istem ali dru-
gem gradbišču, seveda kjer je tudi sam in-
vestitor. To v praksi pomeni, da je velik del 
novogradenj lahko izveden na takšen način.

Težava pa se pojavi pri izgradnji komu-
nalne in energetske infrastrukture, kjer se 
srečamo z obilo izkopov zemljin in kamenin, 
ki prav tako sodijo med odpadke, če jih ne 
moremo ponovno uporabiti. Uredba navaja, 
da je potrebno za vnos zemljine na zemljišče 
imeti okoljevarstveno dovoljenje in oceno 
zemljine, na katero se bo vgrajevala druga 
zemljina. Prav tako mora imeti vsaka zemlji-
na, ki je bila pripeljana na takšno deponijo, 
oceno zemljine. V praksi to pomeni, da za 
vsak izkopan material ne glede na količino, 
prinese strošek od 4.000 - 8.000 evrov za 
posamezno oceno, ter predvidoma trime-
sečni časovni okvir za rezultate analize. To 
pomeni, da je na število gradbišč to neeko-
nomsko in nemogoče izvajati.

2. Uredba o prekomernem onesnaževa-
nju zraka pri gradnji s PM delci (Uredba o 
preprečevanju in zmanjševanju emisije del-
cev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), ve-
ljavna od 5. 4. 2011). Torej problem, ki bre-
meni okolje, predstavljajo tudi hrup, PM2,5 
in PM10 delci. Pri gradnji so na gradbišču 
glavni povzročitelji teh delcev transport, 
gradbena mehanizacija in oprema ter mani-
pulacija z izkopanim materialom in kamenim 
agregatom. Pod manipulacijo z gradbenim 
materialom, ki povzroča emisijo delcev, ra-
zumemo odlaganje izkopanega materiala na 
rob jarka, nakladanje in stresanje materiala.

Gradnja infrastrukture brez 
izkopov

Kot smo že prej omenili, je gradnja in 
rekonstrukcija infrastrukture v veliki meri 
izrednega pomena. Pomeni, da so posegi 
v okolje potrebni. Seveda, da pa bi bili čim 
manjši, se je začela v Evropi močno razvijati 

gradnja infrastruktu-
re po metodah brez 
izkopov – no-dig teh-
nologije, to so tehno-
logije, ki so se raz-
vijale kot posledica 
zgoraj navedenih te-
žav, s prekomernim 
obremenjevanjem 
okolja. 

Razvoj teh tehno-
logij že poteka od 
70 let prejšnjega 
stoletja dalje. Silo-
vit razvoj je opaziti 
po letu 1995. V za-
dnjem dvajsetletju pa se delež gradenj brez 
izkopov izjemno povečuje. Kaj sploh izraz 
no-dig pomeni? Uporaba tehnologij brez iz-
kopov (no-dig) pomeni odgovor na zgoraj na-
vedeno problematiko, s čimer je osnovni cilj 
uporabe metod gradnje infrastrukture brez 
izkopov sledeč:
• zmanjšati vplive na okolje na minimalno 

možno raven,
• zmanjšati količino izkopov, premeščanja 

materialov, prevozov,
• v nekaterih primerih izkopnih materialov 

sploh ni,
• neopazna gradnja,
• zmanjšanje cestno prometnih zapor ter s 

tem zamaškov in vplivov na okolje,
• ni pretiranega hrupa,
• brez posegov na privatna zemljišča,
• alternativa dragim odškodninam,
• premestitev prometne in komunalne infra-

strukture,
• alternativa globokim izkopom, pri čemer ni 

vpliva na okolico,
• premostitev arhitekturnih preprek.

Če na kratko povzamemo zgoraj navede-
ne alineje, je možno na način gradnje brez 
izkopov izvesti posamezne dele projekta, 
kjer so vplivi na okolje veliki, možna pa je 
tudi izgradnja celotnega projekta. 

V Sloveniji je opaziti povečanje zanimanja 
za uporabo modernih metod gradnje brez iz-

kopov. S takšnim načinom gradnje se tudi in-
vestitorji izognejo velikim stroškom gradenj 
v urbanih okoljih ter s tem povezanimi te-
žavami. Kot smo že omenili, je gradnja brez 
izkopov ustreznejši način, kot ga predstavlja 
način gradnje z izkopom. Gradnja brez izko-
pa s kratkim časom obratovanja gradbišča 
in majhno vrednostjo emisije delcev v zrak 
predstavlja majhno obremenitev okolja. 
Prednosti gradenj brez izkopov so poleg niž-
jih stroškov še kratek čas izvedbe, okolju pri-
jazna metoda poseganja (nobenih motenj, 
pretiranega hrupa, manj emisijskih delcev 
PM10 in PM2,5 , manj toplogrednih plinov), 
ni grobih gradbenih posegov v okolje, itd. 

Uporabno praktično povsod
Tehnologijo gradnje brez izkopov lahko 

uporabimo praktično povsod. Dober primer 
je, da občan gradi stanovanjsko hišo, pri 
čemer mora za svoje potrebe hišo priključiti 
na komunalno in energetsko infrastrukturo 
tako, da mora prečkati ulico ali pa sosednje 
zemljišče, vendar ne želi posegati v obsto-
ječe stanje urejene ulice. Drugi primer so 
javni naročniki, kot so komunalna podjetja, 
občine, elektro podjetja, telekomunikacij-
ska podjetja, kjer pri gradnji infrastrukture 
uporabljajo javne površine ter prečkajo vse 
možne prepreke infrastrukture (ceste, žele-
znice, reke, itd.). 

Seveda se moramo zavedati, da je za uva-
janje novih tehnologij potrebno zaupanje 
naročnikov, ki lahko temelji izključno na pri-
merih dobre prakse ter kvalitete izvedbe. Pri 
sami izvedbi je potrebno razumevanje vseh 
deležnikov gradnje:
• investitor – poznavanje možnosti uporabe 

modernih tehnologij ter s tem ne pretiran 
vpliv na okolje pri sami izgradnji željene 
infrastrukture;

• projektanti – so ključni dejavniki pri izbiri 
tehnologij ter s tem vpliva na okolje, pri  
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samem projektiranju je bistvenega pomena  
poznavanje razpoložljivih možnosti za 
zmanjšanje vplivov na okolje. Iz prakse se 
kaže, da dobro pripravljen projekt bistve-
no pripomore k zmanjšanju vpliva na oko-
lje ter s tem povezanimi stroški;

• izvajalec – ima bistveno vlogo pri proce-
su gradnje. Praktično gledano je izvajalec 
tisti člen, ki poveže investitorjeve želje ter 
projektantske zahteve v celoto, s čimer 
investitor pridobi željeno korist. Potrebno 
je poudariti, da je od kvalitete izvedenega 
dela izvajalca premo sorazmerno odvisno 
zaupanje investitorja ter projektanta. Po-
meni, da je od tega odvisna tudi uporaba 
modernih tehnologij, s čimer dosežemo 
najmanjša tveganja. 

Kratek opis modernih 
tehnologij brez izkopov

V osnovi ločimo gradnje brez izkopov ter 
sanacijo brez izkopov. 

Pri gradnji brez izkopov poznamo pred-
vsem dva tipa horizontalnih vrtanj. 

Prvi tip predstavlja podvrtavanje hori-
zontalnih vrtin v ravnini. Ta tip se upora-
blja predvsem za izvedbo horizontalah vrtin 
brez radijev. Sem spadajo klasični podboji s 
pnevmatskim kladivom, podboji s kovinsko 
zaščitno cevjo ter vodena vrtanja po tehnolo-
giji mikrotunel. Omenjene tehnologije so na-
menjene za vse vrste željene infrastrukture, 
vključno z gravitacijskimi kanalizacijami. S 
samimi tehnologijami so možna podvrtava-
nja v vseh kategorijah zemljin. Sami premeri 
vgrajenih cevi segajo do 3 metrov. Dolžine, 
ki jih lahko tehnologije premoščajo, so do 
1000 m po posameznem odseku. 

Za samo izvedbo potrebujejo vstopno ter 
izstopno gradbeno jamo. Vgraditi je možno 
vse vrste potisnih cevi, ki lahko služijo kot za-

ščitne cevi za medijske cevi ali pa kot medij-
ske cevi. V praksi se v glavnem uporabljajo 
kovinske, betonske ter poliestrske cevi. 

Za premoščanje manjših dolžin se upo-
rabljajo enostavnejši stroji, kjer pa so dol-
žine večje in zahtevana večja natančnost, 
se uporabljajo vodeni stroji. Stroji so lahko 
optično, lasersko ali pa giroskopsko vodeni. 
Govorimo o izredno natančnih strojih, ki za-
dovoljijo vsak zahteven projekt. Seveda se 
cena podvrtavanja razlikuje v odvisnosti od 
zahtevnosti tehnologije. 

Slabi primeri prakse so, kjer se zaradi mo-
rebitnega zmanjšanja stroška projektant ali 
investitor odloči za neprimerno tehnologi-
jo, ki ne nudi zahtevane natančnosti, in se 
s tem posledično povzroča nezaupanje v 
samo tehnologijo. 

Drugi tip predstavlja horizontalno pod-
vrtavanje, pri čemer je možno samo vrtino 
izvesti v predpisanih radijih. Sama tehnolo-
gija omogoča izvedbo brez izdelave gradbe-
nih jam. V glavnem je primerna za vse tipe 
infrastrukture, razen za izgradnjo gravitacij-
skih kanalizacij. Govorimo o tehnologiji HDD 
(horizontal directional drilling), ki omogoča 
izvedbo od hišnih priključkov do najzahtev-
nejših podvrtavanj, dolžine tudi do 1500 m. 

Izvedba je mogoča v vseh kategorijah ze-
mljine. Izjemno priljubljena je pri izgradnji 
vodovodov, telekomunikacij, plinovodov ter 
kabelskih kanalizacij. Zaradi tega, ker ne po-
trebuje gradbenih jam ter je možno izvajati 
vrtine v radijih, je priljubljena tudi za preč-
kanje rek, vodotokov, itd. Tehnologija temelji 
na popolnoma vodeni vrtalni glavi, pri čemer 
je možnost samega vodenja ter natančnost 
zagotovljena. Pri izvedbi je možno vgraditi 
polietilenske (PE/HD) cevi, ki so namenjene 
kot zaščitne ali s posebnim oplaščenjem kot 
medijske cevi, kovinske cevi ter duktilne cevi. 

TEHNOLOGIJE

Uporaba pri sanacijah
Prav tako lahko uporabljamo sodobne 

tehnologije za sanacijo obstoječih cevo-
vodov, pri čemer lahko obstoječi cevovod 
izvedemo z manjšim premerom nove cevi, 
istim premerom ali celo večjim premerom, 
kot je obstoječa cev. Tehnologija uporablja 
obstoječi cevovod kot vodilo za uvlačenje 
novega. Stari cevovod lahko ostane ne-
spremenjen ali pa se ga ruši ob sprotnem 
uvlačenju nove cevi. 

Tehnologija je primerna za obnovo vodo-
vodov, plinovodov ter kanalizacij. Lahko se 
uporablja tudi za obnovo spornih azbest-
-cementnih vodovodov. V Slovenji obstaja 
vedno več primerov dobre prakse, kjer se 
investitorji odločajo za čim manjši poseg v 
prostor ter s tem uporabo teh metod. 

Izkušnje kažejo, da se tehnologije dobro 
obnesejo ter da je sama izvedba kvalitetna. 
Kot vsaka tehnologija je tudi pri tej izjemne-
ga pomena priprava projekta ter s tem pove-
zana ekonomska upravičljivost ter možnost 
izvedbe. 

Sklepna misel
V Sloveniji se uporaba gradenj brez izko-

pov povečuje. Statistika kaže porast na letni 
ravni. Imamo nekaj podjetij, ki se profesio-
nalno ukvarjajo na tem področju ter pokriva-
jo praktično vse trenutno razpoložljive tehno-
logije, ki so primerna za naša področja in se 
uporabljajo po svetu. Veliko je primerov do-
bre prakse, kot so na primer izgradnje plino-
vodov, elektrovodov, kanalizacij, vodovodov, 
s čimer so se precej zmanjšala tveganja in 
vplivi na okolje. Vsekakor pa se tehnologije 
ter uporaba le-teh v večji meri še vedno upo-
rabljajo na delih projektov, kjer je izvedba na 
drugačen način nemogoča ali nedovoljena. 
Razlog za takšno ravnanje je predvsem eko-
nomskega značaja ter nepoznavanje samih 
tehnologij. 

Potrebno je poudariti, da se z razvojem 
teh tehnologij in izkušenosti podjetij pri izva-
janju,+ ekonomski vidik močno prevrača na 
stran uporabe le-teh. Če pa upoštevamo še 
dodatni okoljevarstveni vidik, ki ga prinašajo 
nove uredbe ter zakonodaja, pa je uporab-
nost modernih metod brez izkopov nepogre-
šljiva. Primeri dobre prakse kažejo tudi, da 
je zadovoljstvo ljudi, ki živijo v okolici grad-
bišč, neprimerno boljše ter manj stresno. 
Po zgoraj navedenih tehnologijah je možno 
izvesti posamezne odseke projekta ali celo-
ten projekt. Vsekakor pa se je pokazalo, da 
moderne tehnologije bistveno pripomorejo 
k varovanju okolja ter prijaznejšim načinom 
gradnje infrastrukture.


